
 
 

AquaPinka- a Pinka fenntartható vízgazdálkodása 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság sajtóközleménye 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal Mid-Term Konferencián mutatta 

be az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program keretein belül jóváhagyott ATHU115 

AquaPinka - a Pinka fenntartható vízgazdálkodása elnevezésű projekt előrehaladását, melynek megvalósítása 2020. 

január 1-én kezdődött és 2022. szeptember 30-án fejeződik be. 

A 2021. november 12-én, a körmendi MJUS World Hotelben megtartott konferencián osztrák-magyar részről közel ötven 

fő vett részt.  

A projekt összköltsége 638 650 €. 

A Pinka a magyar-osztrák határszakaszon, többszörösen határt metsző és határt alkotó vízfolyás, melynek vízkészletét 

Ausztria és Magyarország is használja.  

A Pinka a Rába folyó legjelentősebb mellékvízfolyása a Vas megyei szakaszon, melyet kedvelt horgászhelyként is 

számon tartanak. A tiszta vizű határpatak számos védett halfajnak ad otthont. A határszakaszon folyó vízfolyással való 

gazdálkodás csak közösen egyeztetett elvek alapján lehetséges.  

 

A projekt legfőbb célja a Pinka jó ökológiai állapotának elérése és fenntartása. A projekt elsősorban a két ország közötti 

vízügyi egyezmény szerint működő szervek, valamint a vízvédelemért felelős hatóságok munkavégzését támogatja, 

valamint értékes információval szolgál a Pinka mentén élő lakosság és a szakmailag érintettek (vízgazdálkodás, 

természetvédelem, felsőoktatás, erőművek, mezőgazdaság, önkormányzatok, civil szervezetek stb.) számára. 

A projekt újdonsága a határt többször metsző vízfolyás vízkészletének és vízminőségének országonként, egymástól 

független vizsgálata helyett, egyidejű, kétoldalú közös monitoring végrehajtása és kiértékelése, valamint közösen 

egyeztetett vízkészlet-gazdálkodási terv kidolgozása a vízkészletek fenntartható kezeléséhez. 

 

A projekt legfontosabb eredményeként megvalósul: 

Egy hidrodinamikai és vízminőségi modell a Pinkára 

A Pinka vízkészlet-gazdálkodási terve 

 

A projekt első lépéseként elkészült a projekt monitoring terve. A monitoring terv alapján az új felszíni és felszín alatti 

vízrajzi mérőhelyek létesítése megtörtént. Vaskeresztesen és Szentpéterfán a hidakra szerelt radaros vízszintmérők 

telepítése, míg Horvátlövőn, Pornóapátiban és Szentpéterfán a talajvizes kutak létesítése sikeresen lezajlott. 2020 

augusztusában. A monitoring folyamata 2020. október – 2021. szeptember között egy éves időtartamban zajlott. melynek 

keretében 12 felszíni vízrajzi állomáson folyamatosan mértük a Pinka vízállását. Az év során 8 alkalommal 28 felszíni 

vízrajzi monitoring ponton (a Pinkán, a betorkolló vízfolyásokon, a vízerőművek hallépcsőjében) mértük a vízhozamot. 

10 vízminőségi monitoring ponton 10 alakalommal mintáztuk és analizáltuk a Pinka vízminőségét. 33 felszín alatti 

monitoring állomáson (talajvizes kút) folyamatosan mértük a talajvízszintet valamint 1 alkalommal mintáztuk és 

analizáltuk a talajvizet. Végezetül 7 vízerőmű hallépcsőjében halcsapdákkal végeztünk halvizsgálati monitoringot. A 

projekt az eredmények kiértékelésével és a modellezéssel fog folytatódni, ezek lesznek a következő lépések a Pinka 

vízkészlet-gazdálkodási tervének megalkotásához. 

 

A projektről további információk a www.interreg-athu.eu/hu/aquapinka oldalon találhatók. 

 

                                                                                         

http://www.interreg-athu.eu/hu/aquapinka

